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5. บทคัดย่อ    
การศึกษาการควั่นกิ่ง การใช้ปุ๋ยเคมี และสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเพ่ือชักน าให้ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย  

ออกดอก ด าเนินการในปี 2559-2561 ในแปลงเกษตรกร 15 แปลง ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน 

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จ านวน  5  ซ้ า  4 กรรมวิ ธี  ได้ แก่   

1) ไม่ควั่นกิ่ง 2) ควั่นกิ่งแบบวงแหวน 3) ราดสารพาโคลบิวทราโซล อัตรา 300 กรัมต่อต้นแล้วราดสารโพแทสเซียม

คลอเรต อัตรา 200 กรัมต่อต้น และ 4) ควั่นกิ่งแบบวงแหวนแล้วพ่นปุ๋ยเคมีทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 1 

เปอร์เซ็นต์ ผสมเอทีฟอนอัตรา 800 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า อิทธิพลของกรรมวิธีทดลองต่อการออกดอกของลิ้นจี่

ไม่แน่นอนและผันแปรตามสถานที่ทดลอง อย่างไรก็ตามพบว่า การราดสารพาโคลบิวทราโซล อัตรา 300 กรัมต่อ

ต้นแล้วราดสารโพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 200 กรัมต่อต้น มีแนวโน้มชักน าให้ลิ้นจี่ออกดอกสูงสุด และสูงกว่าการ

ไม่ควั่นกิ่ง 2.0 - 21.5 เปอร์เซ็นต์ การควั่นกิ่งแบบวงแหวนแล้วพ่นปุ๋ยเคมีทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 1 เปอร์เซ็นต์ 

ผสมเอทีฟอนอัตรา 800 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ชักน าให้ออกดอกสูงกว่าการไม่ควั่นกิ่ง 11.0 – 19.7 เปอร์เซ็นต์  และ

การควั่นกิ่งแบบวงแหวน ชักน าให้ออกดอกสูงกว่าการไม่ควั่นกิ่ง 0.5 – 3.1 เปอร์เซ็นต์ 
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Abstract 

 Study on branch girdling, foliar fertilizers and plant growth regulators for flowering 
induction of lychee cv. Hong Huay was conducted during 2015-2018. Within 3 years, 15 experiment 
plots were chosen in Chiang Mai, Chiang Rai, Phayao and Nan province. The experimental design 
was randomized complete block design (RCBD) with 5 replications, 4 treatments such as 1) non-
girdling 2) branch girdling 3) soil application of 300 g. paclobutrazol (PP333) and 200 g./tree of 
potassium chlorate (KClO3)  and 4) branch girdling and foliar sprayed with 1% 0-52-34 plus 800 
mg.L-1 ethephon. Results showed that the influence of treatments on flowering induction was 
uncertain and varied according to the experimental site. However, soil application of 300 g. PP333 
and 200 g./tree KClO3 had a higher percentage of flowering than non-girdling treatment about 2.0 
- 21.5%. Branch girdling and spraying 1% 0-52-34 plus 800 mg.L-1 ethephon had a higher flowering 
percentage than non-girdling treatment about 11.0 - 19.7%.  In addition, branch girdling had a 
higher percentage of flowering than non-girdling treatment about 0.5 - 3.1%.   

 

6. ค าน า   

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) รายงานว่า ระหว่างปี 2549-2556 พ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ลดลงตามล าดับ

จากเดิม 179,839 ไร่ ในปี 2549 เหลือ 140,766 ไร่ ในปี 2556 และเป็นเนื้อที่ให้ผล 132,713 ไร่ ผลผลิต 51,410 

ตันหรือผลผลิตเฉลี่ย 387 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากลิ้นจี่ต้องการอุณหภูมิต่ าเพ่ือชักนาให้ออกดอกติดผล เมื่อ

ภูมิอากาศแปรปรวนจึงท าให้ออกดอกติดผลไม่สม่ าเสมอทุกปี ประกอบกับราคาที่เกษตรกรขายได้ไม่จูงใจให้

เกษตรกรลงทุนปฏิบัติดูแลรักษาสวน นอกจากนี้ปัญหาการผลิตได้แก่ 1) ผลผลิตที่มีคุณภาพดีหรือส่งออกได้มีน้อย 

2) ต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากปัจจัยการผลิตราคาแพงและเกษตรกรใช้อย่างไม่ถู กต้องเหมาะสม 3) ขาดแคลน

แรงงานเก็บเก่ียวผลผลิต และการคัดแยกผลผลิต 4) ขาดพันธุ์ที่มีเมล็ดลีบ เนื้อหนา ออกดอกติดผลเร็วหรือนอกฤดู 

5) เกษตรกรปลูกพันธุ์ฮงฮวยมากถึง ร้อยละ 71 ท าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนมากจน

ล้นตลาดและราคาตกต่ า 

ลิ้นจี่เป็นไม้ผลที่ออกดอกติดผลไม่สม่ าเสมอทุกปี เนื่องจากต้องใช้อาหารสะสมในต้นอย่างมากในช่วงการออกดอกติดผล 
(Menzel and Simpson, 1990) พันธุ์ลิ้นจี่ที่ปลูกในไทยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ปลูกมากในภาคเหนือหรือกลุ่มพันธุ์
ภาคเหนือ เช่น พันธุ์ฮงฮวย จักรพรรดิ กิมเจ็ง โอวเฮ๊ียะและกวางเจา ซึ่งต้องการอุณหภูมิต่ าและนานเพ่ือกระตุ้นให้เกิดตา
ดอก เช่น พันธุ์ฮงฮวยต้องการอุณหภูมิต่ ากว่า 17 องศาเซลเซียส นาน 10-12 วัน กลุ่มพันธุ์ที่ปลูกมากในภาคกลางเช่น 
พันธุ์ค่อม ส าเภาแก้ว กะโหลกใบขิง ช่อระกาและสาแหรกทอง ต้องการอุณหภูมิไม่ต่ ามากและไม่นานเพ่ือกระตุ้นให้เกิดตา
ดอก เช่น พันธุ์ค่อมต้องการอุณหภูมิ 19-20 องศาเซลเซียส นานประมาณ 7 วัน เป็นต้น แต่ละพันธุ์ต้องการสภาพแวดล้อม



โดยเฉพาะอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อความมีชีวิตละอองเกสร การออกดอกติดผล เพศดอก พัฒนาการผลและผลผลติ 
(รวี, 2540 ; Menzel และ McConchie, 1996) ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการออกดอกและติดผลลิ้นจี่ได้แก่ อุณหภูมิ 
การศึกษาของ Stern and Gazit (2005) พบว่า ลิ้นจี่พันธุ์ Mauritius และ Floridian ออกดอกได้ดีเมื่อมีอุณหภูมิกลางวัน/
กลางคืน 22/12 องศาเซลเซียส ในขณะที่ไม่ออกดอกเมื่อมีอุณหภูมิกลางวัน/กลางคืน สูงกว่า 22/12 องศาเซลเซียส สภาพ
ของอุณหภูมิต่ าหรือสูงเกินไปยังมีผลต่อความมีชีวิตของละอองเกสรลิ้นจี่ อุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับการถ่ายละอองเกสร
อยู่ในช่วง 19-22 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิต่ ากว่า 18 องศาเซลเซียส การงอกของละอองเกสรจะถูกยับยั้ง การวิจัยในการ
ควบคุมการออกดอกติดผล กระจายการผลิตและปรับปรุงคุณภาพลิ้นจี่มีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การควั่นกิ่ง 
(พาวินและคณะ, 2545; Mitra and Sanyal, 2005) การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชชักน าให้ออกดอกติดผล (นุดีและ
พิทยา, 2554; วัชระพลและธนะชัย, 2550) หรือให้มีผลขนาดใหญ่ขึ้น (Peng et al., 2004; Stern et al., 2000; Stern et 
al., 2001) ซึ่งมีสภาพแวดล้อมและพันธุ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้าน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาพัฒนาและปรับใช้ให้เหมาะสมในแปลง
เกษตรกรหรือแหล่งปลูกที่ส าคัญและสภาพแวดล้อมของภาคเหนือตอนบน ผลงานจะใช้เป็นแนวทางในการกระจายการผลิต
และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลิ้นจี่คุณภาพ ท าให้ช่วยลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัว ราคาตกต่ าและเพ่ิมรายได้กับเกษตรกร
ได ้
 
7. วิธีด าเนินการ 
    อุปกรณ์ 

1. .ต้นลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย 
2. อุปกรณ์ควั่นกิ่ง 
3. ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี เช่น 15-15-15 46-0-0 และ 0-52-34  

4. สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เช่น คาร์บาริล คาร์โบซัลแฟน เมตาแลกซิลและก ามะถันผง 
5. สารเคมี/สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช เช่น พาโคลบิวทราโซล โพแทสเซียมคลอเรต และเอทีฟอน 

      
      วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 5 ซ้ า ใช้ 2 ต้นต่อหน่วยทดลอง มี 4 กรรมวิธี ได้แก่ 

กรรมวิธีที่ 1 ไม่ควั่นกิ่ง (กรรมวิธีควบคุม) 

กรรมวิธีที 2 ควั่นกิ่งแบบวงแหวน (ring cincturing) 

กรรมวิธีที่ 3 ควั่นกิ่งแบบวงสปริง (spiral cincturing) หรือราดสารพาโคลบิวทราโซลตามด้วย

ราดสารโพแทสเซียมคลอเรต 

กรรมวิธีที่ 4 ควั่นกิ่งแบบวงแหวน+ปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 1% ผสมเอทีฟอนอัตรา  

                           800 มิลลิกรัมต่อลิตร จ านวน 3 ครั้งห่างกัน 5 วัน 

 



วิธีปฏิบัติการทดลอง 

- เลือกแปลงลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยที่ออกดอกติดผลแล้วและอายุต้นหรือขนาดทรงพุ่มใกล้เคียงกัน 

- ดูแลรักษา เช่น ตัดแต่งก่ิง ใส่ปุ๋ย ให้น้ าและป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามค าแนะน ากรมวิชาการ

เกษตร 

- ควั่นกิ่งแบบวงแหวนด้วยเลื่อยโค้งตัดแต่งก่ิง เมื่อใบชุดที่ 2 แก่เต็มที่ 

- ควั่นกิ่งแบบวงสปริง ด้วยมีดควั่นกิ่ง เมื่อใบชุดที่ 2 แก่เต็มที่ 

- ราดสารพาโคลบิวทราโซล ตามด้วยราดสารโพแทสเซียมคลอเรต เมื่อใบชุดที่ 2 เป็นใบเพสลาด 

- ควั่นกิ่งแบบวงแหวนด้วยเลื่อยตัดแต่งกิ่งโค้งเมื่อใบชุดที่ 2 เป็นใบเพสลาด จากนั้น 15 วันจึงพ่น

ปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 1% ผสมเอทีฟอนอัตรา 800 มิลลิกรัมต่อลิตร จ านวน 3 ครั้งห่างกัน 5 วัน 

การบันทึกข้อมูล 

- วันที่ปฏิบัติงาน วันที่ออกดอกและวันที่ติดผล 

- การออกดอก เช่น เปอร์เซ็นต์ออกดอกและเพศดอก 

- การติดผล เช่น จ านวนผลตอ่ช่อและอายุเก็บเก่ียว 

- ผลผลิตและคุณภาพผล เช่น ขนาดผล น้ าหนักผล สีเปลือกผลและ TSS 

- การเข้าท าลายของโรค-แมลง 

- ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และปริมาณน้ าฝน 
 

เวลาและสถานที ่ 

ระยะเวลาด าเนินงาน เริ่มต้นปี 2559 สิ้นสุดปี 2561 

สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล  สวนเกษตรกร จ. เชียงใหม่ จ.พะเยา จ.เชียงราย ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรน่าน และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

คัดเลือกแปลงเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัด

น่าน เตรียมความพร้อมต้นในช่วงก่อนออกดอก เช่น ตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยเคมีและป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ส าคัญตาม

ค าแนะน า คัดเลือกต้นที่สมบูรณ์และสม่ าเสมออีกครั้ง ด าเนินการชักน าให้ลิ้นจี่ออกดอกตามกรรมวิธีทดลอง ปฏิบัติ

ดูแลรักษาต้นทดลอง บันทึกข้อมูลการออกดอกและติดผล 
 

ปีท่ี 1 (ปี พ.ศ.2559) 



เลือกแปลงลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยอายุ 15-20 ปี ใน จ.เชียงใหม่ จ.พะเยา และจ.น่าน จ านวน 3 แปลง พ้ืนที่แปลง

ละ 3 ไร่ วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จ านวน 5 ซ้ า 4 กรรมวิธี 

ได้แก่ 1) ไม่ควั่นกิ่ง 2) ควั่นกิ่งแบบวงแหวน (ring cincturing) 3) ควั่นกิ่งแบบวงสปริง (spiral cincturing) และ 4) 

ควั่นกิ่งแบบวงแหวนแล้วพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 1 เปอร์เซ็นต์ ผสมสารเอทีฟอนอัตรา 800 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร จ านวน 3 ครั้งห่างกัน 5 วัน เตรียมความพร้อมต้นก่อนออกดอกโดยหลังตัดแต่งกิ่งแบบเปิดกลางทรงพุ่มหลัง

เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ผสม 46-0-0  สัดส่วน 1:1 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น ป้องกันก าจัด

ศัตรูพืชส าคัญ เช่น หนอนกัดกินใบ และไรก ามะหยี่ ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร  ช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. งด

การให้น้ าเพ่ือให้ต้นเกิดสภาวะเครียดเนื่องจากขาดน้ า เมื่อใบชุดที่สองแก่จึงควั่นกิ่งแขนงหลักด้วยเลื่อยตัดแต่งกิ่งทั้ง

แบบวงแหวนและวงสปริง (ภาพท่ี 1) รวมทั้งพ่นปุ๋ยเคมีทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ผสมสาร

เอทีฟอน อัตรา 800 มิลลิกรัมต่อลิตร จ านวน 3 ครั้งห่างกัน 5 วัน ตามกรรมวิธีทดลอง 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การควั่นกิ่งแขนงแบบวงแหวนและแบบวงสปริง 

แปลงลิ้นจี่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน จ. น่าน 

            ผลการทดลองพบว่า การควั่นกิ่งแบบวงแหวนแล้วพ่นปุ๋ยเคมีทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 1 เปอร์เซ็นต์ 

ผสมสารเอทีฟอน อัตรา 800 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้ใบเหลืองและร่วงหล่น แล้วแตกใบอ่อนใหม่และออกดอกแซม

ใบเล็กน้อย การควั่นแบบวงแหวน+ปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 1 เปอร์เซ็นต์ ผสมสารเอทีฟอนอัตรา 800 

มิลลิกรัมต่อลิตร มีแนวโน้มท าให้ต้นออกดอกสูงสุดคือ 14.5 เปอร์เซ็นต์ รองมาคือ การควั่นกิ่งแบบวงสปริง การ

ควั่นกิ่งแบบวงแหวน และการไม่ควั่นกิ่งที่ท าให้ออกดอก 7.5 6.5 และ 3.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

เนื่องจากวันที่ 23-25 มกราคม 2559 ได้มีฝนหลงฤดูตกหนักติดต่อกันทั่วไปในภาคเหนือตอนบนเช่นจังหวัด

เชียงใหม่ และน่าน ต้นส่วนใหญ่แตกใบอ่อนอีกครั้งช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จึงออกดอกเป็นช่อดอกแซมใบและติด

ผลน้อยจนเก็บผลผลิตไม่ได้ 

           หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเกษตรกรจึงตัดแต่งก่ิงแบบเปิดกลางทรงพุ่ม ตัดกิ่งทับซ้อน กิ่งแห้งตาย และก่ิงที่

โรค-แมลงท าลาย ตลอดจนตัดปลายกิ่งที่ออกดอกแต่ไมติดผล (ภาพที่ 2) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ผสม 46-0-0 



สัดส่วน 1:1 อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น เฝ้าระวังและป้องกันก าจัดแมลงศัตรูลิ้นจี่ เช่น แมลงค่อมทองหรือหนอนคืบ

กัดกินใบ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ผสม 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น 
 

แปลงลิ้นจี่เกษตรกร อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

ผลการทดลองพบว่า การควั่นกิ่งแบบวงแหวนแล้วพ่นปุ๋ยเคมีทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 1 เปอร์เซ็นต์ 

ผสมสารเอทีฟอน อัตรา 800 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้ใบเหลืองและร่วงหล่น เช่นเดียวกับลิ้นจี่แปลงศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรน่าน การควั่นกิ่งแบบวงสปริงท าให้ออกดอกสูงสุด คือ 11.5 เปอร์เซ็นต์ การควั่นกิ่งแบบวงแหวน 

และการควั่นกิ่งแบบวงแหวน+การพ่นปุ๋ยเคมีทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 1 เปอร์เซ็นต์ ผสมสารเอทีฟอน 800 

มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่ควั่นกิ่งท าให้ออกดอก 5.9 4.8 และ 1.2 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ (ตารางท่ี 1)  
               

แปลงลิ้นจี่ของเกษตรกร อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

ผลการทดลองพบว่า การควั่นกิ่งแบบวงแหวนแล้วพ่นปุ๋ยเคมีทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 1 เปอร์เซ็นต์ 

ผสมสารเอทีฟอน อัตรา 800 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้ใบเหลืองและร่วงหล่น ส่วนกรรมวิธีอ่ืนไม่ท าให้เกิดอาการใบ

ร่วง หลังจากนั้นจึงแตกใบอ่อนใหม่และออกดอกแซมใบในปริมาณเล็กน้อย เช่นเดียวกับแปลงทดลองสองแปลง

ข้างต้น การควั่นกิ่งแบบวงแหวนมีแนวโน้มท าให้ลิ้นจี่ออกดอกสูงสุด คือ 7.2 เปอร์เซ็นต์ การไม่ควั่นกิ่ง การควั่นกิ่ง

แบบวงสปริงและการควั่นกิ่งแบบวงแหวนร่วมกับพ่นปุ๋ยเคมีทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 1 เปอร์เซ็นต ์ผสมสารเอที

ฟอน อัตรา 800 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้ออกดอก 6.7 3.0 และ 0.5 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ (ตารางท่ี 1)  

ในเดือนกรกฎาคมเกษตรกรได้ตัดแต่งกิง่แบบเปิดกลางทรงพุ่ม (ภาพท่ี 2) เฝ้าระวังและป้องกันก าจัดแมลง

ศัตรูลิ้นจี่ เช่น แมลงค่อมทองหรือหนอนคืบกัดกินใบ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ผสม 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 1-

2 กิโลกรัมต่อต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 การตัดแต่งกิ่งต้นลิ้นจี่แบบเปิดกลางทรงพุ่มหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 



ตารางท่ี 1 การออกดอกของต้นลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยหลังควั่นกิ่งและ/หรือพ่นปุ๋ยเคมีทางใบ ปี 2559 
 

กรรมวิธ ี
เปอร์เซ็นต์การออกดอก 

อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา อ.เมือง จ.น่าน 

กรรมวิธีควบคุม 1.2 6.7 3.5 

ควั่นก่ิงแบบวงแหวน 5.9 7.2 6.5 

ควั่นก่ิงแบบวงสปริง 11.5 3.0 7.5 

ควั่นก่ิงแบบวงแหวน+ปุ๋ยเคมีทางใบ 4.8 0.5 14.5 

Significant ns ns ns 

CV (%) 137.36 133.80 124.59 

   หมายเหตุ  ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 

ปีท่ี 2  (ปี พ.ศ.2560)  

 คัดเลือกแปลงลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยของเกษตรกรที่ต้นอายุ 15-20 ปี ต้นมีความสมบูรณ์และขนาดทรงพุ่ม

ใกล้เคียงกัน แปลงมีพ้ืนที่ 3 ไร่ จ านวน 5 ราย ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา เกษตรกรปฏิบัติดูแลรักษา

ต้นทดลองตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร เช่น ตัดแต่งก่ิงแบบเปิดกลางทรงพุ่ม แล้วใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 

ผสม 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น ก่อนออกดอกใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น 

ป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ส าคัญ เช่น หนอนกัดกินใบ แมลงค่อมทองและไรก ามะหยี่ เริ่มงดให้น้ าในช่วงเดือน

พฤศจิกายนและให้น้ าเมื่อแทงช่อดอกในเดือนมกราคม ได้มีการปรับเปลี่ยนกรรมวิธีที่ 3 เป็นราดสารพาโคลบิวทรา

โซล อัตรา 300 กรัมต่อต้น ตามด้วยราดสารโพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 200 กรัมต่อต้น  ด าเนินการควั่นกิ่ง ใช้

สารเคมีและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชตามกรรมวิธีทดลอง ดังนี้  
 

 

 

 

 

 1. แปลงลิ้นจี่ของนายเกรียงศักดิ์ ภิญโญ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่   

    - กรรมวิธีที่ 2 ควั่นกิ่งวันที่ 21 พ.ย. 59   

    - กรรมวิธีที่ 3 ราดสารพาโคลบิวทราโซลวันที่ 19 ต.ค. 59 แล้วราดสารโพแทสเซียมคลอเรต  

                                       วันที่ 3 พ.ย. 59  

- กรรมวิธีที่ 4 ควั่นกิ่งวันที่ 20 ต.ค.59 แล้วพ่นปุ๋ยทางใบ+เอทีฟอน 3 ครั้ง ในวันที่ 4 11 และ   

                            18 พ.ย. 59  



2. แปลงลิ้นจี่ของนางรุ่งทิวา สักพิศพักตร์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  

- กรรมวิธีที่ 2 ควั่นกิ่ง วันที่ 4 พ.ย. 59  

- กรรมวิธีที่ 3 ราดสารพาโคลบิวทราโซลวันที่ 4 พ.ย. 59 แล้วราดสารโพแทสเซียมคลอเรต  

                             วันที่ 18 พ.ย. 59  

- กรรมวิธีที่ 4 ควั่นกิ่งวันที่ 4 พ.ย. 59 แล้วพ่นปุ๋ยทางใบ+เอทีฟอน 3 ครั้ง ในวันที่ 18 25 พ.ย.  

                             และ 2 ธ.ค. 59 

3. แปลงลิ้นจี่ของนางสาวพชรพรรณ สุพรณิช อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  

- กรรมวิธีที่ 2 ควั่นกิ่งวันที่ 28 พ.ย. 59  

- กรรมวิธีที่ 3 ราดสารพาโคลบิวทราโซลวันที่ 7 พ.ย. 59 แล้วราดสารโพแทสเซียมคลอเรต  

                            วันที่ 21 พ.ย. 59  

- กรรมวิธีที่ 4 ควั่นกิ่งวันที่ 7 พ.ย. 59 แล้วพ่นปุ๋ยทางใบ+เอทีฟอน 3 ครั้ง ในวันที่ 21 28 พ.ย. 

                            และ 6 ธ.ค. 59  

4. แปลงลิ้นจี่ของนายถนอง สิงห์แก้ว อ.แม่ใจ จ.พะเยา  

- กรรมวิธีที่ 2 ควั่นกิ่งวันที่ 17 ต.ค. 59  

- กรรมวิธีที่ 3 ราดสารพาโคลบิวทราโซลวันที่ 17 ต.ค. 59 แล้วราดสารโพแทสเซียมคลอเรต  

                            วันที่ 31 ต.ค. 59  

- กรรมวิธีที่ 4 ควั่นกิ่งวันที่ 17 ต.ค. 59 แล้วพ่นปุ๋ยทางใบ+เอทีฟอน 3 ครั้ง ในวันที่ 1 8 และ  

                            15 พ.ย. 59  

5. แปลงลิ้นจี่ของนายเดชธนง เดชมนต์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา  

- กรรมวิธีที่ 2 ควั่นกิ่งวันที่ 1 พ.ย. และ 6 ธ.ค. 59  

- กรรมวิธีที่ 3 ราดสารพาโคลบิวทราโซลวันที่ 17 ต.ค. 59 แล้วราดสารโพแทสเซียมคลอเรต  

                            วันที่ 1 พ.ย. 59  

- กรรมวิธีที่ 4 ควั่นกิ่งวันที่ 17 ต.ค. 59 แล้วพ่นปุ๋ยทางใบ+เอทีฟอน 3 ครั้ง ในวันที่ 1 8 และ  

                            15 พ.ย. 59 
 

ต้นลิ้นจี่ของเกษตรกรทั้ง 5 รายออกดอกไม่สม่ าเสมอทั่วทั้งทรงพุ่ม เนื่องจากการเตรียมความพร้อมต้นที่

ต่างกันของเกษตรกร ความสม่ าเสมอของใบเพสลาดหรือใบแก่ในระยะก่อนออกดอกเป็นตัวก าหนด การควั่นกิ่งและ

การพ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชมีผลต่อการออกดอก กล่าวคือ กิ่งที่สมบูรณ์และพร้อมที่จะออกดอกเมื่อได้รับ

อากาศหนาวเย็นในช่วงต้นเดือนธันวาคมก็ออกดอกในช่วงปลายเดือนธันวาคม  2559 แต่เนื่องจากมีฝนนอกฤดูต้น



เดือนธันวาคม 2559 ท าให้ต้นทดลองในบางรายแตกใบอ่อนใหม่อีกครั้ง เมื่อมีอากาศหนาวเย็นในช่วงปลายเดือน

ธันวาคม 2559 และต้นเดือนมกราคม 2560 จึงออกดอกอีกครั้ง ในช่วงกลางเดือนมกราคม 2560 ท าให้ต้นทดลอง

ในบางรายออกดอกสองรุ่นหรือมีช่อดอกแซมใบ  

การควั่นกิ่งแบบวงแหวนในเดือนตุลาคมช่วยเสริมให้ออกดอกมากขึ้น กล่าวคือ การควั่นกิ่งแบบวงแหวน 

และการควั่นกิ่งแบบวงแหวน+ปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 ผสมเอทีฟอนร่วมกับการควั่นกิ่ง ท าให้ต้นลิ้นจี่ออกดอก

มากกว่าที่ไม่ได้ควั่นกิ่ง  

 

ภาพที ่3 การควั่นกิ่งแบบวงแหวน (ก) ราดสารพาโคลบิวทราโซล (ข) และพ่นปุ๋ย 0-52-34+เอทีฟอน (ค) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 การบันทึกการออกดอก (ก) และลักษณะช่อดอกแซมใบ (ข) 

 

การราดสารพาโคลบิวทราโซลแล้วราดสารโพแทสเซียมคลอเรต ท าให้ต้นลิ้นจี่ออกดอกมากขึ้น แปลง 

เกษตรกร 3 ราย พบว่า การราดสารพาโคลบิวทราโซลแล้วตามด้วยราดสารโพแทสเซียมคลอเรต ที่ท าให้ต้นลิ้นจี่

ออกดอกสูงสุดคือ 51.5 36.0 และ 24.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน มีเพียง 1 รายที่พบว่า 

กรรมวิธีที่ 4 คือ ควั่นกิ่งแบบวงแหวนแล้วพ่นด้วยปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 ผสมเอทีฟอนที่ออกดอกสูงสุด 33.8 

ก ข ค 



เปอร์เซ็นต์ แต่มีเกษตรกร 1 ราย ที่ต้นลิ้นจี่ออกดอกน้อยที่สุดคือ น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีความแตกต่าง 

กันทางสถิต ิ(ตารางที ่2) 
 

ตารางท่ี 2 การออกดอกของลิ้นจี่ในแปลงเกษตรกรจ านวน 5 ราย ในปี 2560 

กรรมวิธ/ีเกษตรกร  นส.พชรพรรณ นายเกรียงศักดิ ์ นายเดชธนง นายถนอง นางรุ่งทิวา 

กรรมวิธีควบคมุ  30.0a 7.0 12.5b 24.5b 14.1b 

ควั่นก่ิง  20.0b 10.1 12.9b 12.1c 16.9b 

ราด PP333+KClO3  51.5a 4.8 24.5a 36.0a 9.9b 

ควั่นก่ิง+0-52-34+

เอทีฟอน   

27.8b 1.7 15.6b 13.2c 33.8a 

F-Test  * ns * ** * 

CV (%)  45.4 116.9 39.1 28.5 57.6 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  

* = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 

ในปี 2560 สามารถบันทึกข้อมูลผลผลิตได้ 3 แปลง คือ น.ส.พชรพรรณ สุพรณิช นายถนอง สิงห์แก้ว และ 

นางรุ่งทิวา สักพิศพักตร ์ส่วนแปลงของนายเดชธนง เดชมนต์ ออกดอกและติดผลน้อย ส าหรับแปลงนายเกรียงศักดิ์ 

ภิญโญ ได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกมะม่วงแทนโดยไม่ได้แจ้งก่อนเริ่มงานทดลอง พบว่า น้ าหนักช่อผล จ านวนผล ขนาดผล 

น้ าหนักผลและปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได ้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนี้  

แปลงนางสาวพชรพรรณ สุพรณิช พบว่า การควั่นกิ่งมีน้ าหนักช่อผลสูงสุด 164.00 กรัม ส่วนการราด 

PP333+KClO3 มีน้ าหนักช่อผลต่ าสุด คือ 73.20 กรัม การควั่นกิ่งมีจ านวนผลต่อช่อสูงสุด 8.60 ผลต่อช่อ และ การ

ราด PP333+KClO3 มี จ านวนผลต่อช่อต่ าสุด คือ 4.20 ผลต่อช่อ การควั่นกิ่ง+0-52-34+เอทีฟอนมีขนาดความกว้าง

ผลสูงสุด 3.33 เซนติเมตร และกรรมวิธีควบคุมมีความกว้างผลต่ าสุด 3.09 เซนติเมตร การควั่นกิ่ง+0-52-34+เอที

ฟอนมีน้ าหนักผลสูงสุด 22.15 กรัม และกรรมวิธีควบคุมมีน้ าหนักผลต่ าสุด 17.52 กรัม การควั่นกิ่ง+0-52-34+เอที

ฟอนม ีTSS สูงสุด 20.28 oBrix ส่วนกรรมวิธีควบคุมมี TSS ต่ าสุด 18.29 oBrix (ตารางที่ 3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ตารางท่ี 3 คุณภาพผลแปลงน.ส.พชรพรรณ สุพรณิช อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ปี 2560 

   
นน.ช่อผล 

(กรัม) 

จ านวนผล/

ช่อ 

ความกว้าง

ผล(ซม.) 

ความยาว

ผล (ซม.) 

นน.ผล 

(กรัม) 

นน.เปลือก 

(กรัม) 

นน.เมล็ด 

(กรัม) 

กรรมวิธีควบคมุ  122.82b 6.82b 3.09c 3.48bc 17.52d 3.59c 3.54b 

ควั่นก่ิง  164.00a 8.60a 3.18b 3.58ab 19.23b 3.86b 4.14a 

ราด PP333+KClO3  73.20d 4.24d 3.10c 3.39c 18.49c 4.33a 3.88a 

ควั่นก่ิง+0-52-34+

เอทีฟอน  

105.74c 5.20c 3.33a 3.65a 22.15a 3.87b 3.88a 

F-Test  ** ** ** ** ** ** * 

CV (%)  7.33 10.53 1.83 3.21 2.43 6.06 8.00 

        

กรรมวิธ ี นน.เนื้อ (กรัม) % เนื้อ ความกว้างเมล็ด (ซม.) ความยาวเมล็ด (ซม.) TSS (oBrix) 

กรรมวิธีควบคมุ  10.42c 57.96b 1.52c 2.46 18.29b 

ควั่นก่ิง  11.23b 58.61b 1.60a 2.54 19.57a 

ราด PP333+KClO3  10.27c 55.26c 1.56b 2.52 19.38a 

ควั่นก่ิง+0-52-34+

เอทีฟอน  

14.37a 64.76a 1.59ab 2.44 20.28a 

F-Test  ** ** ** ns * 

CV (%)  3.95 1.29 2.55 3.95 5.26 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  

* = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต 

 

แปลงนายถนอง สิงห์แก้ว พบว่า กรรมวิธีควบคุมมีน้ าหนักช่อผลสูงสุด 194.04 กรัม ส่วนการควั่นกิ่งมี

น้ าหนักช่อผลต่ าสุด คือ 120.00 กรัม กรรมวิธีควบคุมมีจ านวนผลต่อช่อสูงสุด 10.68 ผลต่อช่อ ส่วนการควั่นกิ่งมี

จ านวนผลต่อช่อต่ าสุดคือ 7.08 ผลต่อช่อ กรรมวิธีควบคุมมีความกว้างผลสูงสุด 3.21 เซนติเมตร ส่วนการควั่นกิ่งมี

ความกว้างผลต่ าสุด 2.81 เซนติเมตร กรรมวิธีควบคุมมีน้ าหนักผลสูงสุด 20.90 กรัม ส่วนการควั่นกิ่งมีน้ าหนักผล

ต่ าสุด 17.56 กรัม การควั่นกิ่ง+0-52-34+เอทีฟอนฟอน มี TSS สูงสุด 16.86 oBrix ส่วนการควั่นกิ่งมี TSS ต่ าสุด 

15.64 oBrix (ตารางที ่4) 
 

 

 

 

 

  



ตารางท่ี 4 คุณภาพผลแปลงนายถนอง สิงห์แก้ว อ.แม่ใจ จ.พะเยา ปี 2560 

กรรมวิธ ี 
นน.ช่อผล 

(กรัม) 

จ านวนผล/

ช่อ 

ความกว้าง

ผล(ซม.) 

ความยาว

ผล (ซม.) 

นน.ผล 

(กรัม) 

นน.เปลือก 

(กรัม) 

นน.เมล็ด 

(กรัม) 

กรรมวิธีควบคมุ  194.04a 10.68a 3.21a 3.68a 20.90 4.73a 4.41 

ควั่นก่ิง  120.00d 7.08d 2.81b 3.32b 17.56 3.37b 4.25 

ราด PP333+KClO3  174.58b 9.42b 3.20a 3.65a 19.94 3.64b 3.69 

ควั่นก่ิง+0-52-34+

เอทีฟอน  

130.16c 7.98c 3.19a 3.67a 20.53 3.73b 4.04 

F-Test  ** ** ** * ns ** ns 

CV (%)  2.24 4.74 7.23 7.41 18.79 16.11 21.20 

 

กรรมวิธ ี นน.เนื้อ (กรัม) % เนื้อ ความกว้างเมล็ด (ซม.) ความยาวเมล็ด (ซม.) TSS (oBrix) 

กรรมวิธีควบคมุ  11.75 56.39 1.56 2.51 16.07 

ควั่นก่ิง  9.93 55.26 1.55 2.41 15.64 

ราด PP333+KClO3  12.60 62.21 1.56 2.56 16.44 

ควั่นก่ิง+0-52-34+

เอทีฟอน  

12.75 61.26 1.59 2.57 16.86 

F-Test  ns ns ns ns ns 

CV (%)  26.29 12.39 10.44 8.09 10.83 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  

* = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 

แปลงนางรุ่งทิวา สักพิศพักต์ นั้น กรรมวิธีที่ 2 มีน้ าหนักช่อผลสูงสุด 156.80 กรัม ส่วนการควั่นกิ่ง+0-52-

34+เอทีฟอน มีน้ าหนักช่อผลต่ าสุด คือ 136.44 กรัม การควั่นกิ่ง+0-52-34+เอทีฟอน มีจ านวนผลต่อช่อ สูงสุด 

7.08 ผลต่อช่อ ส่วนการควั่นกิ่งมีจ านวนผลต่อช่อต่ าสุด คือ 6.88 ผล การควั่นกิ่งมีความกว้างผลสูงสุด 3.31 

เซนติเมตร ส่วนกรรมวิธีควบคุมมีความกว้างผลต่ าสุด 2.93 เซนติเมตร การควั่นกิ่งมีน้ าหนักผลสูงสุด 20.67 กรัม 

ส่วนกรรรมวิธีควบคุมมีน้ าหนักผลต่ าสุด 15.15 กรัม การควั่นกิ่ง+0-52-34+เอทีฟอน มี TSS สูงสุด 20.28 oBrix 

ส่วนกรรมวิธีควบคุม มี TSS ต่ าสุด 18.92 oBrix (ตารางที ่5) 
 

 

  



ตารางท่ี 5 คุณภาพผลแปลงนางรุ่งทิวา สักพิศพักตร ์อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปี 2560 

กรรมวิธ ี 
นน.ช่อผล 

(กรัม) 

จ านวนผล/

ช่อ 

ความกว้าง

ผล(ซม.) 

ความยาว

ผล (ซม.) 

นน.ผล 

(กรัม) 

นน.เปลือก 

(กรัม) 

นน.เมล็ด 

(กรัม) 

กรรมวิธีควบคมุ  153.60ab 8.27a 2.93c 3.32 15.15c 2.68c 3.06 

ควั่นก่ิง  156.80a 6.88b 3.31a 3.55 20.67a 3.47a 2.41 

ราด PP333+KClO3  148.80b 8.32a 3.03bc 3.45 16.56bc 3.07b 3.32 

ควั่นก่ิง+0-52-34+

เอทีฟอน  

136.44c 7.08b 3.09b 3.49 17.83b 3.10b 3.27 

F-Test  ** * ** ns * ** ns 

CV (%)  3.57 8.26 5.08 5.30 16.44 10.96 35.11 

 

กรรมวิธ ี นน.เนื้อ (กรัม) % เนื้อ ความกว้างเมล็ด (ซม.) ความยาวเมล็ด (ซม.) TSS (oBrix) 

กรรมวิธีควบคมุ  9.40b 61.92b 1.45 2.36 18.92 

ควั่นก่ิง  14.75a 71.19a 1.28 2.15 19.61 

ราด PP333+KClO3  10.16b 60.72b 1.52 2.63 19.51 

ควั่นก่ิง+0-52-34+

เอทีฟอน  

11.45b 64.54b 1.42 2.34 20.28 

F-Test  ** * ns ns ns 

CV (%)  21.53 10.12 17.06 16.95 10.72 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  

* = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 

ปีท่ี 3 (ปี พ.ศ.2561) 

คัดเลือกแปลงลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยที่ต้นมีอายุ 15-20 ปี ต้นลิ้นจี่มีความสมบูรณ์และขนาดทรงพุ่มใกล้เคียงกัน 

พ้ืนที่ 3 ไร่ จ านวน 7 ราย ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพะเยา เกษตรกรมีการปฏิบัติดูแลรักษาต้นลิ้นจี่ตาม

ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร โดยใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ผสม 46-0-0  สัดส่วน 1:1 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น 

ระยะหลังตัดแต่งกิ่ง และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น เพ่ือดูแลรักษาและเตรียมความพร้อมต้น

ลิ้นจี่ส าหรับการชักน าให้ลิ้นจี่ออกดอก ป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ส าคัญ เช่น หนอนกัดกินใบ แมงค่อมทองและไร

ก ามะหยี่ และในช่วงเดือนพฤศจิกายนเกษตรกรจะเริ่มงดให้น้ า ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้นลิ้นจี่มีความพร้อมและเริ่ม

สะสมอาหารเพ่ือเข้าสู่ระยะออกดอกต่อไป และจะเริ่มให้น้ าอีกครั้งในระยะดอกบาน  ด าเนินงานตามกรรมวิธี

ทดสอบทุกแปลง ดังนี้ 



1. นางรุ่งทิวา  สักพิศพักตร์ 
 

กรรมวิธี วันที่ปฏิบัติ  

กรรมวิธีที่ 1 - 

กรรมวิธีที่ 2 ควั่นกิ่ง 30 ต.ค. 60 

กรรมวิธีที่ 3 ราดสารพาโคลบิวทราโซล 10 ต.ค. 60  และราดสารโพแทสเซียมคลอเรต 24 ต.ค. 60 

กรรมวิธีที่ 4 ควั่นกิ่ง 10 ต.ค. 60 และพ่นปุ๋ยทางใบ+เอทิฟอน 24 30 ต.ค. 60 และ 7 พ.ย. 60  

 

2. นายณัฐพงษ ์นิเวศน์เมธากุล 
 

กรรมวิธี วันที่ปฏิบัติ  

กรรมวิธีที่ 1 - 

กรรมวิธีที่ 2 ควั่นกิ่ง 30 ต.ค. 60 

กรรมวิธีที่ 3 ราดสารพาโคลบิวทราโซล 10 ต.ค. 60  และราดสารโพแทสเซียมคลอเรต 24 ต.ค. 60 

กรรมวิธีที่ 4 ควั่นกิ่ง 10 ต.ค. 60 และพ่นปุ๋ยทางใบ+เอทิฟอน 24 30 ต.ค. 60 และ 7 พ.ย. 60  

 

3. นางภัทราพร  นิเวศน์เมธากุล 
 

กรรมวิธี วันที่ปฏิบัติ (ปี 2560) 

กรรมวิธีที่ 1 - 

กรรมวิธีที่ 2 ควั่นกิ่ง 1 พ.ย. 60  

กรรมวิธีที่ 3 ราดสารพาโคลบิวทราโซล 20 ต.ค. 60 และราดสารโพแทสเซียมคลอเรต 1 พ.ย. 60 

กรรมวิธีที่ 4 ควั่นกิ่ง 20 ต.ค. 60 และพ่นปุ๋ยทางใบ+เอทิฟอน 1 8 15 พ.ย. 60 

 

4. นายถนอง  สิงห์แก้ว 
 

กรรมวิธี วันที่ปฏิบัติ (ปี 2560) 

กรรมวิธีที่ 1 - 

กรรมวิธีที่ 2 ควั่นกิ่ง 18 ต.ค. 60 

กรรมวิธีที่ 3 ราดสารพาโคลบิวทราโซล 5 ต.ค. 60  และราดสารโพแทสเซียมคลอเรต 18 ต.ค. 60 

กรรมวิธีที่ 4 ควั่นกิ่ง 5 ต.ค. 60 และพ่นปุ๋ยทางใบ+เอทิฟอน 18 24 31 ต.ค. 60 



5. นางเสาร์ค า  สิงห์แก้ว 
 

กรรมวิธี วันที่ปฏิบัติ (ปี 2560) 

กรรมวิธีที่ 1 - 

กรรมวิธีที่ 2 ควั่นกิ่ง 31 ต.ค. 60  

กรรมวิธีที่ 3 ราดสารพาโคลบิวทราโซล 19 ต.ค. 60 และราดสารโพแทสเซียมคลอเรต 31 ต.ค. 60 

กรรมวิธีที่ 4 ควั่นกิ่ง 19 ต.ค. 60 และพ่นปุ๋ยทางใบ+เอทิฟอน 31 ต.ค. 60 และ 9 15 พ.ย. 60 

 

6. นายมานิต  แก้วเขียว 
 

กรรมวิธี วันที่ปฏิบัติ (ปี 2560) 

กรรมวิธีที่ 1 - 

กรรมวิธีที่ 2 ควั่นกิ่ง 18 ต.ค. 60 

กรรมวิธีที่ 3 ราดสารพาโคลบิวทราโซล 5 ต.ค. 60  และราดสารโพแทสเซียมคลอเรต 18 ต.ค. 60 

กรรมวิธีที่ 4 ควั่นกิ่ง 5 ต.ค. 60 และพ่นปุ๋ยทางใบ+เอทิฟอน 18 24 31 ต.ค. 60 

 

7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ 
 

กรรมวิธี วันที่ปฏิบัติ (ปี 2560) 

กรรมวิธีที่ 1 - 

กรรมวิธีที่ 2 ควั่นกิ่ง 22 ธ.ค. 60  

กรรมวิธีที่ 3 ราดสารพาโคลบิวทราโซล 8 ธ.ค. 60 และราดสารโพแทสเซียมคลอเรต 22 ธ.ค. 60 

กรรมวิธีที่ 4 ควั่นกิ่ง 8 ธ.ค. 60 และพ่นปุ๋ยทางใบ+เอทิฟอน 22 ธ.ค. 60 

 

ต้นลิ้นจี่ของเกษตรกรทั้ง 5 ราย ออกดอกไม่สม่ าเสมอกันทั้งทรงพุ่ม เนื่องจากการเตรียมความพร้อมต้นที่

ต่างกันของเกษตรกร ความสม่ าเสมอของใบเพสลาดหรือใบแก่ในระยะก่อนออกดอกเป็นตัวก าหนดการควั่นกิ่งและ

การพ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชมีผลต่อการออกดอก กิ่งที่สมบูรณ์และพร้อมที่จะออกดอก เมื่อได้รับอากาศ

หนาวเย็นในช่วงต้นเดือนธันวาคมจะออกดอกในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2560 แต่เนื่องจากมีฝนนอกฤดูในเดือน

ธันวาคม 2560 ท าให้ต้นทดลองในบางรายแตกใบอ่อนใหม่อีกครั้ง เมื่อมีอากาศหนาวเย็นในช่วงปลายเดือน

ธันวาคม 2560 และต้นเดือนมกราคม 2561 จึงออกดอกอีกครั้งในช่วงกลางเดือนมกราคม 2560 ท าให้ต้นทดลอง



ในบางรายออกดอกสองรุ่นหรือมีช่อดอกแซมใบและในช่อดอกรุ่นที่สองจะพบว่า มีช่อดอกที่สั้นกว่าและมีแนวโน้ม

ที่จะติดผลน้อยกว่าช่อดอกชุดแรก 

การควั่นกิ่งแบบวงแหวนในเดือนตุลาคมช่วยเสริมให้ออกดอกมากขึ้น กล่าวคือ การควั่นกิ่งแบบวงแหวน  

และการควั่นกิ่งแบบวงแหวน+ปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 ผสมเอทีฟอนร่วมกับการควั่นกิ่งในต้นที่มีความพร้อมและ

ไม่แตกใบอ่อนใหม่ในเดือนพฤศจิกายน ท าให้ต้นลิ้นจี่ออกดอกมากกว่ากว่าต้นที่ไม่ได้ควั่นกิ่งในเดือนธันวาคม ส่วน

ต้นที่แตกใบอ่อนจะออกดอกในเดือนมกราคม และต้นที่มีใบเพสลาดในเดือนพฤศจิกายนจะออกดอกในเดือน

ธันวาคม-ต้นเดือนมกราคมซึ่งอยู่ในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นยาวนาน ต้นลิ้นจี่ที่ออกดอกในเดือนธันวาคมจะเริ่มติด

ผลต้นเดือนมีนาคม 

การราดสารพาโคลบิวทราโซลแล้วตามด้วยราดสารโพแทสเซียมคลอเรตท าให้ต้นลิ้นจี่ออกดอกสูงสุด ใน

แปลงเกษตรกรจ านวน 4 ราย ได้แก่ 83.0 79.0 และ 48.0 และ 11.8 เปอร์เซ็นต์ มีเพียง 1 ราย ที่พบว่า ควั่นกิ่ง

แบบวงแหวนแล้วพ่นด้วยปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34  ผสมเอทีฟอน ท าให้ต้นลิ้นจี่ออกดอกสูงสุด 32.2 เปอร์เซ็นต์ 

ส่วนอีก 2 ราย ที่พบว่า การควั่นกิ่งแบบวงแหวน และ ไม่ควั่นกิ่งท าให้ต้นลิ้นจี่ออกดอกสูงที่สุด 24.9 และ 14.5 

เปอร์เซน็ต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 6)  
 

ตารางท่ี 6 เปอร์เซ็นตก์ารออกดอกของลิ้นจี่จ านวน 7 แปลง ในปี 2561 

กรรมวิธ/ีเกษตรกร  นายมานิต นายถนอง นางเสาร์ค า นางภัทราพร นายณัฐพงษ ์ นางรุ่งทิวา ศวพ.ชม 

1.กรรมวิธีควบคุม  81.0 33.0 22.5 14.5 1.0 b 18.0 64.0 a 

2.ควั่นก่ิง  73.2 34.9 24.9 7.7 1.9 b 12.3 37.0 b 

3.ราด PP333+KClO3  83.0 48.0 16.5 13.0 11.8 a 15.5 79.0 a 

4.ควั่นก่ิง+0-52-34+

เอทีฟอน  

71.6 20.2 22.8 10.2 10.3 a 32.2 74.5 a 

F-Test ns ns ns ns * ns * 

CV (%) 12.2 54.7 43.0 49.3 92.6 150.0 18.6 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  

* = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

  



 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 การควั่นกิ่งแบบวงแหวนด้วยมีดควั่นกิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 เตรียมต้นและราดสารพาโคลบิวทราโซล 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 พ่นปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 + เอทีฟอน  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ดอกลิ้นจี่และการประเมินการออกดอกลิ้นจี่  



ในปี 2561 สามารถบันทึกข้อมูลผลผลิตได้ครบทั้ง 7 แปลง พบว่า แปลงนางรุ่งทิวา สักพิศพักตร์ กรรมวิธี

ควบคุมมีน้ าหนักช่อผลสูงที่สุด 128.65 กรัม ส่วนการราด PP333+KClO3 มีน้ าหนักช่อต่ าสุด คือ 77.46 กรัม 

กรรมวิธีควบคุมมีจ านวนผลต่อช่อสูงสุด 10.60 ผลต่อช่อ และการราด PP333+KClO3 มี จ านวนผลต่ าสุด คือ 4.95 

ผลต่อช่อ การควั่นกิ่ง+0-52-34+เอทีฟอนมีขนาดความกว้างผลสูงสุด 3.14 เซนติเมตร และกรรมวิธีควบคุมมีความ

กว้างผลต่ าสุด 2.70 เซนติเมตร การควั่นกิ่ง+0-52-34+เอทีฟอนมีน้ าหนักผลสูงสุด 20.06 กรัม และกรรมวิธีควบคุม

มีน้ าหนักผลต่ าสุด 11.68 กรัม การควั่นกิ่ง+0-52-34+เอทีฟอนมี TSS สูงสุด 17.91 oBrix ส่วนกรรมวิธีควบคุมมี 

TSS ต่ าสุด 11.95 oBrix (ตารางที ่7)  
 

ตารางท่ี 7 คุณภาพผลแปลงนางรุ่งทิวา สักพิศพักตร ์อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปี 2561 

กรรมวิธ ี 
นน.ช่อผล 

(กรัม) 

จ านวน

ผล/ช่อ 

ความกว้าง

ผล(ซม.) 

ความยาว

ผล (ซม.) 

นน.ผล 

(กรัม) 

นน.เปลือก 

(กรัม) 

นน.เมล็ด 

(กรัม) 

กรรมวิธีควบคมุ  128.65 a 10.60 a 2.70 d 3.12 c 11.68 c 2.64 c 3.38 b 

ควั่นก่ิง  95.83 bc 6.15 b 2.86 c 3.49 b 15.38 b 3.49 a 4.27 a 

ราด PP333+KClO3  78.46 c 4.95 b 3.01 b 3.48 b 16.78 b 3.14 b 3.49 b 

ควั่นก่ิง+0-52-34+

เอทีฟอน  

118.18 ab 5.80 b 3.14 a 3.64 a 20.06 a 3.29 ab 3.81 ab 

F-Test  * ** ** ** ** ** * 

CV (%)  39.95 41.70 6.36 5.96 17.24 13.18 26.40 
 

กรรมวิธ ี นน.เนื้อ (กรัม) % เนื้อ ความกว้างเมล็ด (ซม.) ความยาวเมล็ด (ซม.) TSS (oBrix) 

กรรมวิธีควบคมุ  5.64 d 47.23 b 1.58 ab 2.43 c 11.95 b 

ควั่นก่ิง  7.61 c 48.25 b 1.67 a 2.62 a 13.32 b 

ราด PP333+KClO3  10.14 b 59.98 a 1.47 b 2.53 bc 16.53 a 

ควั่นก่ิง+0-52-34+

เอทีฟอน  

12.95 a 64.37 a 1.60 a 2.62 ab 17.91 a 

F-Test  ** ** * * ** 

CV (%)  27.08 15.21 11.47 8.60 16.89 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  

* = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 



 แปลงนายณัฐพงษ์ นิเวศน์เมธากุล พบว่า การควั่นกิ่ง+0-52-34+เอทีฟอนมีน้ าหนักช่อผลสูงสุด 291.00 

กรัม ส่วนการราด PP333+KClO3 มีน้ าหนักช่อต่ าสุด คือ 100.50 กรัม การควั่นกิ่ง+0-52-34+เอทีฟอนมีจ านวนผล

ต่อช่อสูงสุด 14.80 ผลต่อช่อ และการราด PP333+KClO3 มีจ านวนผลต่ าสุด คือ 7.00 ผลต่อช่อ การควั่นกิ่ง+0-52-

34+เอทีฟอนมีขนาดความกว้างผลสูงสุด 3.09 เซนติเมตร และกรรมวิธีควบคุมมีความกว้างผลต่ าสุด 2.76 

เซนติเมตร การควั่นกิ่ง+0-52-34+เอทีฟอนมีน้ าหนักผลสูงสุด 19.16 กรัม และกรรมวิธีควบคุมมีน้ าหนักผลต่ าสุด 

14.99 กรัม การควั่นกิ่ง+0-52-34+เอทีฟอนมี TSS สูงสุด 17.46 oBrix ส่วนกรรมวิธีควบคุมมี TSS ต่ าสุด 16.81 
oBrix (ตารางที ่8) 
 

ตารางท่ี 8 คุณภาพผลแปลงนายณัฐพงษ ์นิเวศน์เมธากุล อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปี 2561 

กรรมวิธ ี 
นน.ช่อผล 

(กรัม) 

จ านวนผล/

ช่อ 

ความกว้าง

ผล(ซม.) 

ความยาว

ผล (ซม.) 

นน.ผล 

(กรัม) 

นน.เปลือก 

(กรัม) 

นน.เมล็ด 

(กรัม) 

กรรมวิธีควบคมุ  121.00 c 8.70 bc 2.76 b 3.23 c 14.99 b 2.83 b 3.83 

ควั่นก่ิง  185.00 b 11.80 ab 2.82 b 3.45 ab 15.53 b 3.42 a 4.14 

ราด PP333+KClO3  100.50 c 7.00 c 2.85 b 3.38 b 16.34 b 3.57 a 4.19 

ควั่นก่ิง+0-52-34+

เอทีฟอน  

291.00 a 14.80 a 3.09 a 3.53 a 19.16 a 3.65 a 4.01 

F-Test  ** ** ** ** ** ** ns 

CV (%)  53.82 57.22 5.62 5.16 15.40 12.26 16.42 

        

กรรมวิธ ี นน.เนื้อ (กรัม) % เนื้อ ความกว้างเมล็ด (ซม.) ความยาวเมล็ด (ซม.) TSS (oBrix) 

กรรมวิธีควบคมุ  8.32 b 54.88 b 1.63 2.51 16.81 

ควั่นก่ิง  7.97 b 50.94 c 1.62 2.54 17.03 

ราด PP333+KClO3  8.58 b 52.15 bc 1.68 2.53 17.25 

ควั่นก่ิง+0-52-34+

เอทีฟอน  

11.49 a 59.51 a 1.60 2.42 17.46 

F-Test  ** ** ns ns ns 

CV (%)  22.92 10.38 8.00 5.51 5.99 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  

* = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 



แปลงนางภัทราพร  นิเวศน์เมธากุล พบว่า การควั่นกิ่งมีน้ าหนักช่อผลสูงสุด 83.04 กรัม ส่วนการราด 

PP333+KClO3 มีน้ าหนักช่อต่ าสุด คือ 46.01 กรัม การควั่นกิ่งมีจ านวนผลต่อช่อสูงสุด 7.40 ผลต่อช่อ และกรรมวิธี

ควบคุมมีจ านวนผลต่ าสุด คือ 5.20 ผลต่อช่อ การควั่นกิ่งมีขนาดความกว้างผลสูงสุด 2.63 เซนติเมตร การราด 

PP333+KClO3 มีความกว้างผลต่ าสุด 24.00 เซนติเมตร การควั่นกิ่งมีน้ าหนักผลสูงสุด 10.89 กรัม การราด 

PP333+KClO3 มีน้ าหนักผลต่ าสุด 8.40 กรัม การควั่นกิ่งและกรรมวิธีควบคุมมี TSS สูงสุดเท่ากัน  20.28 oBrix ส่วน

การควั่นกิ่ง+0-52-34+เอทีฟอน มี TSS ต่ าสุด 11.89 oBrix (ตารางที ่9) 

 

ตารางท่ี 9 คุณภาพผลแปลงนางภัทราพร  นิเวศน์เมธากุล อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปี 2561 

กรรมวิธ ี 
นน.ช่อผล 

(กรัม) 

จ านวนผล/

ช่อ 

ความกว้าง

ผล(ซม.) 

ความยาว

ผล (ซม.) 

นน.ผล 

(กรัม) 

นน.เปลือก 

(กรัม) 

นน.เมล็ด 

(กรัม) 

กรรมวิธีควบคมุ  50.86 c 5.20 b 2.58 a 2.97 10.09 a 2.50 b 2.69 

ควั่นก่ิง  83.04 a 7.40 a 2.63 a 2.91 10.89 a 2.85 a 2.64 

ราด PP333+KClO3  46.01 c 6.00 b 2.40 b 2.87 8.40 b 2.84 a 2.42 

ควั่นก่ิง+0-52-34+

เอทีฟอน  

66.60 b 6.20 b 2.62 a 3.10 10.83 a 3.10 a 3.20 

F-Test  ** ** ** ns * * ns 

CV (%)  27.67 25.93 7.43 12.52 21.10 16.87 37.96 
 

กรรมวิธ ี นน.เนื้อ (กรัม) % เนื้อ ความกว้างเมล็ด (ซม.) ความยาวเมล็ด (ซม.) TSS (oBrix) 

กรรมวิธีควบคมุ  4.89 a 48.02 a 1.40 2.27 ab 14.61 a 

ควั่นก่ิง  5.39 a 49.20 a 1.45 2.25 b 14.61 a 

ราด PP333+KClO3  3.13 b 37.32 b 1.36 2.18 b 12.17 b 

ควั่นก่ิง+0-52-34+

เอทีฟอน  

4.52 a 41.19 b 1.50 2.41 a 11.89 b 

F-Test  ** ** ns * ** 

CV (%)  31.71 20.96 14.38 10.24 14.89 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  

* = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 

 แปลงนายถนอง  สิงห์แก้ว พบว่า การราด PP333+KClO3 มีน้ าหนักช่อผลสูงสุด 206.17 กรัม ส่วนกรรมวิธี

ควบคุมมีน้ าหนักช่อต่ าสุด คือ 129.86 กรัม การราด PP333+KClO3 มีจ านวนผลต่อช่อสูงสุด 10.65 ผลต่อช่อ และ



กรรมวิธีควบคุมมีจ านวนผลต่ าสุด คือ 7.05 ผลต่อช่อ การควั่นกิ่ง+0-52-34+เอทีฟอนมีขนาดความกว้างผลสูงสุด 

3.24 เซนติเมตร และการควั่นกิ่งมีความกว้างผลต่ าสุด 3.05 เซนติเมตร การควั่นกิ่ง+0-52-34+เอทีฟอนมีน้ าหนัก

ผลสูงสุด 22.17 กรัม การควั่นกิ่งมีน้ าหนักผลต่ าสุด 16.47 กรัม การควั่นกิ่ง+0-52-34+เอทีฟอนมี TSS สูงสุด 

18.83 oBrix การควั่นกิ่งมี TSS ต่ าสุด 18.29 oBrix (ตารางที ่10) 
 

ตารางท่ี 10 คุณภาพผลแปลงนายถนอง  สิงห์แก้ว อ.แม่ใจ จ.พะเยา ปี 2561 

กรรมวิธ ี 
นน.ช่อผล 

(กรัม) 

จ านวนผล/

ช่อ 

ความกว้าง

ผล(ซม.) 

ความยาว

ผล (ซม.) 

นน.ผล 

(กรัม) 

นน.เปลือก 

(กรัม) 

นน.เมล็ด 

(กรัม) 

กรรมวิธีควบคมุ  129.86 b 7.05 b 3.08 bc 3.55 17.64 b 3.39 b 3.46 

ควั่นก่ิง  163.38 b 10.60 a 3.05 c 3.50 16.47 b 3.48 b 3.43 

ราด PP333+KClO3  206.17 a 10.65 a 3.18 ab 3.63 20.04 a 3.49 b 3.95 

ควั่นก่ิง+0-52-34+

เอทีฟอน  

163.42 b 8.10 b 3.24 a 3.58 20.17 a 3.85 a 3.72 

F-Test  * * * ns ** * ns 

CV (%)  40.62 39.37 5.43 4.35 14.90 12.24 25.88 
 

กรรมวิธ ี นน.เนื้อ (กรัม) % เนื้อ ความกว้างเมล็ด (ซม.) ความยาวเมล็ด (ซม.) TSS (oBrix) 

กรรมวิธีควบคมุ  10.78 b 61.18 1.47 2.59 17.99 

ควั่นก่ิง  9.55 b 57.17 1.48 2.49 17.70 

ราด PP333+KClO3  12.59 a 62.16 1.57 2.62 18.30 

ควั่นก่ิง+0-52-34+

เอทีฟอน  

12.59 a 62.33 1.53 2.54 18.83 

F-Test  ** ns ns ns ns 

CV (%)  20.51 11.69 12.43 9.11 8.03 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  

* = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 

แปลงนางเสาร์ค า  สิงห์แก้ว พบว่า กรรมวิธีควบคุมมีน้ าหนักช่อผลสูงสุด 109.00 กรัม การควั่นกิ่ง+0-52-

34+เอทีฟอนมีน้ าหนักช่อต่ าสุด คือ 67.30 กรัม การควั่นกิ่งมีจ านวนผลต่อช่อสูงสุด 7.00 ผลต่อช่อ การควั่นกิ่ง+0-

52-34+เอทีฟอนมีจ านวนผลต่ าสุด คือ 4.90 ผลต่อช่อ การควั่นกิ่ง+0-52-34+เอทีฟอนมีขนาดความกว้างผลสูงสุด 

3.22 เซนติเมตร การราด PP333+KClO3 มีความกว้างผลต่ าสุด 2.81 เซนติเมตร การควั่นกิ่ง+0-52-34+เอทีฟอนมี



น้ าหนักผลสูงสุด 22.21 กรัม การราด PP333+KClO3 มีน้ าหนักผลต่ าสุด 14.75 กรัม การควั่นกิ่ง+0-52-34+เอที

ฟอนม ีTSS สูงสุด 16.69 oBrix การราด PP333+KClO3 มี TSS ต่ าสุด 15.11 oBrix (ตารางที ่11) 
 

ตารางท่ี 11 คุณภาพผลแปลงนางเสาร์ค า  สิงห์แก้ว อ.แม่ใจ จ.พะเยา ปี 2561 

กรรมวิธ ี 
นน.ช่อผล 

(กรัม) 

จ านวนผล/

ช่อ 

ความกว้าง

ผล(ซม.) 

ความยาว

ผล (ซม.) 

นน.ผล 

(กรัม) 

นน.เปลือก 

(กรัม) 

นน.เมล็ด 

(กรัม) 

กรรมวิธีควบคมุ  109.00 a 6.20 3.19 a 3.73 a 19.72 a 3.94 b 3.27 a 

ควั่นก่ิง  104.90 a 7.00 3.02 b 3.34 c 16.08 b  3.82 b 1.86 b 

ราด PP333+KClO3  77.50 b 6.10 2.81 c 3.34 c 14.75 b 4.04 b 3.32 a 

ควั่นก่ิง+0-52-34+

เอทีฟอน  

67.30 b 4.90 3.22 a 3.58 b 21.21 a 4.78 a 3.18 a 

F-Test  * ns ** ** ** ** * 

CV (%)  41.59 39.58 5.84 6.54 16.46 16.66 49.73 
 

กรรมวิธ ี นน.เนื้อ (กรัม) % เนื้อ ความกว้างเมล็ด (ซม.) ความยาวเมล็ด (ซม.) TSS (oBrix) 

กรรมวิธีควบคมุ  12.49 a 63.42 a 1.91 a 3.04 a 16.63 a 

ควั่นก่ิง  10.40 b 65.08 a 1.14 c 2.11 c 15.28 b 

ราด PP333+KClO3  7.39 c 49.60 b 1.45 b 2.41 b 15.11 b 

ควั่นก่ิง+0-52-34+

เอทีฟอน  

13.24 a 62.34 a 1.40 b 2.36 b 16.69 a 

F-Test  ** ** ** ** * 

CV (%)  21.44 15.07 19.97 13.51 11.72 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  

* = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 

แปลงนายมานิต  แก้วเขียว พบว่า กรรมวิธีควบคุมมีน้ าหนักช่อผลสูงสุด 136.00 กรัม ส่วนการราด 

PP333+KClO3 มีน้ าหนักช่อต่ าสุด คือ 120.50 กรัม กรรมวิธีควบคุมมีจ านวนผลต่อช่อสูงสุด 6.95 ผลต่อช่อ และการ

ราด PP333+KClO3 มีจ านวนผลต่ าสุด คือ 6.15 ผลต่อ การราด PP333+KClO3 มีขนาดความกว้างผลสูงสุดเท่ากันที่ 

3.21 เซนติเมตร และกรรมวิธีควบคุมมีความกว้างผลต่ าสุด 3.09 เซนติเมตร การควั่นกิ่งน้ าหนักผลสูงสุด 21.51 

กรัม และกรรมวิธีควบคุมมีน้ าหนักผลต่ าสุด 18.79 กรัมการราด PP333+KClO3 มี TSS สูงสุด 18.28 oBrix ส่วนการ

ควั่นกิ่ง+0-52-34+เอทีฟอนมี TSS ต่ าสุด 16.83 oBrix (ตารางที ่12) 



ตารางท่ี 12 คุณภาพผลแปลงนายมานิต  แก้วเขียว อ.แม่ใจ จ.พะเยา ปี 2561 

กรรมวิธ ี 
นน.ช่อผล 

(กรัม) 

จ านวนผล/

ช่อ 

ความกว้าง

ผล(ซม.) 

ความยาว

ผล (ซม.) 

นน.ผล 

(กรัม) 

นน.เปลือก 

(กรัม) 

นน.เมล็ด 

(กรัม) 

กรรมวิธีควบคมุ  136.00 6.95 3.09 3.55 18.79 c  3.47 b 3.74 

ควั่นก่ิง  123.00 6.35 3.20 3.59 21.51 a 4.03 a 3.70 

ราด PP333+KClO3  120.50 6.15 3.21 3.55 20.54 ab 4.18 a 3.80 

ควั่นก่ิง+0-52-34+

เอทีฟอน  

122.50 6.90 3.19 3.51 19.42 bc 4.31 a 3.88 

F-Test  ns ns ns ns * ** ns 

CV (%)  40.17 37.45 5.22 5.42 12.31 13.67 18.55 

        

กรรมวิธ ี นน.เนื้อ (กรัม) % เนื้อ ความกว้างเมล็ด (ซม.) ความยาวเมล็ด (ซม.) TSS (oBrix) 

กรรมวิธีควบคมุ  11.57 b 60.55 ab 1.48 2.42 17.22 b 

ควั่นก่ิง  13.77 a 63.78 a 1.52 2.54 17.71 ab 

ราด PP333+KClO3  12.55 ab 60.72 ab 1.55 2.49 18.28 a 

ควั่นก่ิง+0-52-34+

เอทีฟอน  

11.22 b 57.42 b 1.54 2.50 16.83 b 

F-Test  * * ns ns * 

CV (%)  19.49 11.15 9.69 6.73 8.69 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  

* = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 

 แปลงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ พบว่า การควั่นกิ่ง+0-52-34+เอทีฟอนมีน้ าหนักช่อผลสูงสุด 

174.50 กรัม ส่วนการราด PP333+KClO3 มีน้ าหนักช่อต่ าสุด คือ 129.00 กรัม การควั่นกิ่ง+0-52-34+เอทีฟอนมีผล 

ต่อช่อสูงสุด 8.20 ผลต่อช่อ และกรรมวิธีควบคุมมีจ านวนผลต่ าสุด คือ 5.40 ผลต่อช่อ การควั่นกิ่งมีขนาดความกว้าง

ผลสูงสุด 3.33 เซนติเมตร และการราด PP333+KClO3 มีความกว้างผลต่ าสุด 3.12 เซนติเมตร การควั่นกิ่งมีน้ าหนัก

ผลสูงสุด 22.41 กรัม และการราด PP333+KClO3 มีหนักผลต่ าสุด 18.90 กรัม การควั่นกิ่งมี TSS สูงสุด 18.38 oBrix 

ส่วนกรรมวิธีควบคุมมี TSS ต่ าสุด 17.57 oBrix (ตารางที ่13) 
 

 

 

 

  



ตารางท่ี 13 คุณภาพผลแปลงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปี 2561 

กรรมวิธ ี 
นน.ช่อผล 

(กรัม) 

จ านวน

ผล/ช่อ 

ความกว้าง

ผล (ซม.) 

ความยาว

ผล (ซม.) 

นน.ผล 

(กรัม) 

นน.เปลือก 

(กรัม) 

นน.เมล็ด 

(กรัม) 

กรรมวิธีควบคมุ  132.00 b 5.40 b 3.30 a 36.60 21.77 a 3.99 a 3.74 a 

ควั่นก่ิง  160.25 ab 6.75 ab 3.33 a 36.66 22.41 a 3.71 ab 3.51 a 

ราด PP333+KClO3  129.00 b 6.00 b 3.12 b 35.36 18.90 b 3.43 b 2.99 b 

ควั่นก่ิง+0-52-34+

เอทีฟอน  

174.50 a 8.20 a 3.16 b 35.64 19.78 b 3.84 a 3.88 a 

F-Test  * * ** ns * * * 

CV (%)  37.16 35.89 5.19 5.31 14.95 12.17 22.10 
 

กรรมวิธ ี นน.เนื้อ (กรัม) % เนื้อ ความกว้างเมล็ด (ซม.) ความยาวเมล็ด (ซม.) TSS (oBrix) 

กรรมวิธีควบคมุ  14.02 ab 63.51 ab 1.50 25.94 a 17.57 

ควั่นก่ิง  15.18 a 67.59 a 1.49 24.79 ab 18.38 

ราด PP333+KClO3  12.47 bc 65.36 a 1.40 24.08 b 17.58 

ควั่นก่ิง+0-52-34+

เอทีฟอน  

12.06 c 60.00 b 1.55 24.82 ab 17.98 

F-Test  * * ns * ns 

CV (%)  21.39 11.75 11.53 7.36 11.08 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  

* = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%   ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

9.1 การทดสอบการควั่นกิ่ง การใช้ปุ๋ยเคมี และสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเพ่ือชักน าให้ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮว

ยออกดอก ในปี 2559-2561 ในแปลงเกษตรกร 15 แปลง ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน พบว่า 

อิทธิพลของกรรมวิธีทดลองต่อการออกดอกของลิ้นจี่ไม่แน่นอนและผันแปรตามสถานที่ทดลอง อย่างไรก็ตามพบว่า 

การราดสารพาโคลบิวทราโซล อัตรา 300 กรัมต่อต้นแล้วราดสารโพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 200 กรัมต่อต้น มี

แนวโน้มชักน าให้ลิ้นจี่ออกดอกสูงสุด และสูงกว่าการไม่ควั่นกิ่ง 2.0 - 21.5 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับ วัชระพล 

และธนะชัย (2550) ที่พบว่าการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตร่วมกับสารพาโคลบิวทราโซลทุกความเข้มข้น ในลิ้นจี่

พันธุ์จักรพรรดิ มีเปอร์เซ็นต์การออกดอกแตกต่างจากต้นที่ไม่ราดสาร ซึ่งการราดสารสามารถช่วยให้ลิ้นจี่พันธุ์

จักรพรรดิมีเปอร์เซ็นต์การออกดอกตั้งแต่ 75-100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนต้นที่ไม่ได้ราดสารไม่มีการออกดอก การควั่นกิ่ง



แบบวงแหวนแล้วพ่นปุ๋ยเคมีทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 1 เปอร์เซ็นต ์ผสมเอทีฟอนอัตรา 800 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่

ชักน าให้ออกดอกสูงกว่าการไม่ควั่นกิ่ง 11.0 – 19.7 เปอร์เซ็นต์ และการควั่นกิ่งแบบวงแหวน ชักน าให้ออกดอกสูง

กว่าการไม่ควั่นกิ่ง 0.5 – 3.1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสอดคล้องกับ นุดี และพิทยา (2554) ที่พบว่า การควั่นกิ่งและการพ่น

ทางใบด้วยปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง เช่น 0-52-34 เข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับเอทิฟอน 400-

800 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถส่งเสริมการออกดอกของลิ้นจี่ที่ปลูกในพ้ืนที่ภูเขา ได้ดีกว่ากรรมวิธีควั่นกิ่งและพ่นปุ๋ย 

0-52-34 ทางใบ ซึ่งสารเอทิฟอนมีแนวโน้มที่สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการควั่นกิ่งและปุ๋ยฟอสฟอรัสใน

การกระตุ้นการออกดอกดอก แตย่ังต้องมีสภาพอากาศทีห่นาวเย็นร่วมด้วย    

9.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น มีฝนตกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม หรือมีอุณหภูมิต่ า 

ติดต่อกัน 5-7 วัน มีผลต่อการออกดอกของลิ้นจี่ กล่าวคือ ท าให้ลิ้นจี่ออกดอกเป็นหลายชุดหรือออกดอกเป็นแบบ

ช่อดอกแซมใบ 

9.3 การเตรียมความพร้อมต้นก่อนการชักน าให้ลิ้นจี่ออกดอก เช่น การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ย การให้น้ า   

และการก าจัดวัชพืช มีผลต่อการออกดอกของลิ้นจี่ กล่าวคือ ท าให้ลิ้นจี่แตกใบอ่อนจ านวน 1-2 รอบ ก่อนเข้า ช่วง

ฤดูหนาว มีผลท าให้ความแก่ของใบไม่สม่ าเสมอทั่วทั้งทรงพุ่มและท าให้มีช่อดอกหลายรุ่นในต้นเดียวกัน  

9.4 การควั่นกิ่งและการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเพ่ือชักน าให้ลิ้นจี่ออกดอก ไม่มีผลต่อ คุณภาพ

ของผลผลิต  

9.5 คุณภาพของผลผลิตลิ้นจี่ขึ้นอยู่กับการติดผลและปริมาณผลผลิตในแปลง ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญใน การ

ปฏิบัติดูแลรักษาผลผลิต ได้แก่ การให้น้ า ใส่ปุ๋ย การป้องกันก าจัดศัตรูพืช และการห่อผลเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ ผลผลิต

ลิ้นจี่ 

9.6 คุณภาพผลผลิตมีผลโดยตรงต่อราคาจ าหน่าย แต่บางพ้ืนที่ราคามีผลต่อการตัดสินใจในการเก็บเกี่ยว

ผลผลิต จึงท าให้เกษตรกรบางรายรีบเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนก าหนดขณะที่ผลผลิตมีราคาสูง หรือมีฝนตกในช่วงเวลา

ก่อนเก็บเก่ียวซึ่งอาจท าให้ผลร่วง เกษตรกรจึงรีบเก็บเกี่ยวก่อนที่ผลผลิตจะเสียหายจากการเข้าท าลายจากเชื้อรา  

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 สามารถน าเทคโนโลยีการควั่นกิ่งและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเพ่ือชักน าให้ลิ้นจี่ออกดอกร่วมกับการ
ปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร เป็นแนวทางการปฏิบัติแก่เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ และเป็นแนวทางการ
น าไปศึกษาวิจัยต่อได้ 
 
 
 



11. ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานทุกท่าน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

น่าน เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ พ้ืนที่ อ.ไชยปราการ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

และ อ.เมือง จ.น่าน ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการท างานวิจัยในพื้นท่ีจนงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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